
behjælpelig med råd og vejledning fra  lmelding  l 
turen slu  er.

For de to sydamerikanske lande gælder, at de er 
særdeles store e  er danske forhold. I landbruget 
er der meget stærk fokus på at hente høje 
udby  er med moderne dyrkningsteknikker og 
lave omkostninger. Det vil sige, at handelsgødning, 
planteværn og GM-afgrøder bliver brugt sammen 
med direkte såning hos de proff e landmænd. 
Men der er også mindre landbrug, som satser på 
økologisk produk  on.

Verdens mest imponerende vandfald
Brasilien er større end Australien, og vi ser kun et 
lille hjørne af det store land. For e  er fl yveturen 
over Atlanten og en overnatning nær lu  havnen i 
Rio de Janeiro fl yver vi næste morgen videre  l byen 
Foz do Iguazu, hvor vi starter med straks at tage ud 

Studietur  l Brasilien og Argen  na 
24. november  l 6. december 2017

De  e er en unik og sjældent udbudt tur  l Brasilien 
og Argen  na. Det er nemlig meget sjældent - om 
nogensinde før - at der på samme studietur både 
er mulighed for at opleve de fantas  ske Iguazu 
vandfald og vindyrkning i Mendoza lige op  l 
Andesbjergenes  nder  

Studieturen er lavet i samarbejde med Eff ek  vt 
Landbrug og kontakter i Sydamerika. Rent fagligt er 
der sammensat et alsidigt program med vægt på 
planteavl og husdyrproduk  on i Argen  na. Desuden 
er der  d  l at opleve både kultur og natur, som 
er meget anderledes end den danske. Turen er 
således designet  l landmænd og deres ægtefæller/
samlevere. 

Rejseleder er  dligere chefredaktør Niels Damsgaard 
Hansen på hele turen. Han sørger sammen med de 
lokale guider for oversæ  else ved besøgene og er 

ndhtxtfoto
fra idé til virkelighed

Kort over fl yvningerne  l og 
fra - og i Brasilien - Argen  na

Medlem af Rejsegaran  fonden nr. 2796



 l de berømte vandfald. Sidst på e  ermiddagen 
krydser vi grænsen  l Argen  na, hvor vi overna  er i 
byen Puerto Iguazu. 
Tidlig morgen dagen e  er kører vi  l den 
argen  nske na  onalpark, som er bevaret regnskov 
med gangbroer ud  l blandt andet Djævlens Gab. 
Når vi har set det og gået langs vandfaldene, der 
strækker sig over cirka en kilometer, skal vi ud at 
sejle på fl oden i store gummibåde. I dem kommer 
vi  på meget tæt hold af de imponerende vandfald. 
Her kan man ikke undgå at blive ret våd. Men da det 
er højsommer, er det også meget varmt - og man 
tørrer hur  gt igen. E  er den gigan  ske oplevelse 
kører vi  lbage  l hotellet for at slappe af eller gå en 
tur.

Ud  l Andesbjergene og vinmarker mm
Næste morgen tager vi  l lu  havnen for at fl yve  l 
Buenos Aires, hvor vi ankommer midt på dagen. På 
egen hånd kan vi nok nå at få en frokost, før vi fl yver 
vestpå  l Mendoza og Andesbjergene. E  er check in 
på hotellet er der nogle  mer på egen hånd, ind  l vi 
spiser a  ensmad.
E  er en god nat på hotellet tager vi næste morgen 
på citytur i Mendoza, hvore  er vi besøger en 
vingård, hvor vi spiser frokost. Når vi er  lbage ved 
hotellet, er der igen nogle  mer på egen hånd inden 
a  ensmaden.
Den følgende dag er der udfl ugt ind i Andesbjergene  
helt frem  l grænsetunnelen  l Chile. Her vender vi 
om, men på vejen har vi blandt andet passeret det 
højeste bjerg i Sydamerika. 

Tango og meget mere i Buenos Aires
Næste dag tager vi  l lu  havnen for at fl yve  lbage 
 l Buenos Aires, hvor vi skal bo de næste to næ  er. 

Den første dag får vi nogle  mer på egen hånd 
e  er indkvartering på hotellet i byens centrum. Om 
a  enen skal vi spise på en restaurant, der i høj grad 
er lokal.
Dagen e  er kører vi lidt nordpå for at sejle i det 
særprægede Tigre Delta, hvor der bor mange, som 
kun kan komme hjem med båd. E  ermiddagen 
bliver brugt på en byrundtur. Om a  enen tager vi 
 l tangoshow. Heldigvis skal vi ikke selv danse, for 

de professionelle dansere og sangere kan noget, vi 
andre næppe formår. Bare vent og se!!!!

Besøg på landbrug og feedlot
De følgende dage er vi syd for Buenos Aires og skal 
opleve et spændende program (se de enkelte dage 
i dagsprogrammet) med besøg på landbrug og en 
feedlot med opfedning af kvæg med mere. 

Skri  lig  lmelding med de oplysninger, der bedes 
om i  lmeldingsblanke  en (bagerst i de  e program) 
sendes  l Niels Damsgaard Hansen på mobil 51 41 
71 58 eller mail ndh@ndhtx  oto.dk

Indbetaling af depositum 14.500 kroner, der blandt 
andet dækker fl ybille  erne skal ske senest 31. 
maj 2017. De  e er også sidste frist for  lmelding. 
Tilmelding er først bindende e  er betaling af 
depositum. Se i øvrigt de nærmere be  ngelser for 
rejsen bagerst ved  lmeldingsblanke  en. 



Kort om turen, som er inklusive følgende:
 13 dage inklusive ud- og hjemrejse
 Flyvning fra Billund/København  l Rio de Ja-

neiro - e  er først-  l-mølle princippet
 Flyvning fra Rio de Janeiro  l Foz do Iguazu
 Flyvning fra Iguazu  l Buenos Aires og videre 

 l Mendoza
 Flyvning fra Mendoza  lbage  l Buenos Aires
 Flyvning fra Buenos Aires  l København/Bil-

lund
 9 a  ensmad + 2 le  e a  ensmad  
 12 overnatninger på gode turistklasse hotel-

ler
 10 frokoster (på restaurant eller sandwich/

madpakke i henhold  l programmet)
 Bus i Brasilien
 Bus i Argen  na 
 Lokale guider, der oversæ  er direkte  l 

dansk eller engelsk, som here  er oversæ  es 
 l dansk af Niels Damsgaard Hansen

 Entré  l arrangementer nævnt i programmet

 Bådtur ved vandfaldene
 Tangoshow med middag + vin i Buenos Aires
 Bidrag  l Rejsegaran  fonden

Prisen inkluderer ikke:
 Rejseforsikring (erhvervsrejseforsikring er 

nødvendig for alle, der har landbrug som 
erhverv - spørg dit/jeres forsikringsselskab, 
hvad du/I har brug for af forsikring)

 Transport  l og fra danske lu  havne
 Drikkevarer  l frokost og a  ensmad
 Drikkepenge undervejs
 Personlige udgi  er undervejs

Prisen ved mindst 30 deltagere er (hvis færre 
deltagere, kan der forekomme prisforhøjelse):

 32.500 kroner i delt dobbeltværelse
 37.000 i eneværelse (begrænset antal plad-

ser)
 Forudsætning for disse priser er de nuværen-

de valutakurser på de relevante valutaer

Kort over ruten i Brasilien 
og Argen  na



Fredag 24. november
04.15 Check in i Billund Lu  havn (Niels Damsgaard  
 Hansen fl yver herfra)
06.05 Afgang med KL 1340  l Amsterdam
07.20 Ankomst  l Amsterdam

04.00 Check in i Københavns Lu  havn (deltagerne   
 fl yver selv herfra) 
06.00 Afgang med KL 1124  l Amsterdam
07.25 Ankomst  l Amsterdam

08.00 Vi prøver at mødes i Amsterdam (rejsende   
 fra Billund og København)

09.45 Seneste fremmøde ved gaten  l fl yet  l Rio   
 de Janeiro
10.35 Afgang med KL 702 mod Rio de Janeiro
19.35 Ankomst  l Rio de Janeiro (GIG)

20.30 Transfer  l hotel nær lu  havnen
21.00 Let mål  d på hotellet eller nær hotellet

Lørdag 25. november   
 Check in i Rio de Janeiro
10.15 Flyvning med JJ 3984  l Foz do Iguacu
12.19 Ankomst  l Foz do Iguacu
13.15 Frokost i Na  onalparken 
14.15 Vi oplever vandfaldene fra den brasilianske   
 side
16.15 Vi forlader Na  onalparken
 Eventuel mulighed for helikoptertur ud over  
 vandfaldene (ikke inkluderet)

 Ved a  ens  d krydser vi grænsen  l Argen-  
  na
 Ankomst  l hotel i Puerto Iguazu

 A  ensmad (drikkevarer ikke inkluderet)

Søndag 26. november
 Morgenmad på hotellet
07.00 Vi kører  l den argen  nske del af Na  onal-  
 parken  
 Besøg vandfaldene og sejltur på fl oden
 Frokost i Na  onalparken
14.30 Vi forlader Na  onalparken
15.00 Tilbage ved samme hotel som a  enen før
 Tid på egen hånd ved hotellet eller i byen 
20.00 A  ensmad 

Mandag 27. november
 Morgenmad på hotellet
08.15 Vi kører fra hotellet med bagagen
08.45 Ankomst  l Iguazu lu  havn og check in
10.45 Afgang med AR 2814 mod Buenos Aires og   
 herfra videre  l Mendoza
 Frokost (ikke inkluderet) på egen hånd i lu  -  
 havnen i Buenos Aires  
15.10 Ankomst  l Mendoza
 Transfer og check in på hotel i Mendoza
 Tid på egen hånd
20.00 A  ensmad 

Tirsdag 28. november 
 Morgenmad på hotellet
 City tour i Mendoza
 Vingård hos med frokost 
 E  ermiddag shopping i Mendoza by 
18.00 Tilbage ved samme hotel som a  enen før
20.00 Let a  ensmad 

Onsdag 29. november
 Morgenmad på hotellet

Program for turen dag for dag 
(ændringer vil forekomme - alle  der er lokale)



 Heldags udfl ugt med bus ud i Andesbjergene  
 med frokost ved Uspallata. Forbi Aconcagua   
 bjerget (det højeste i Sydamerika). Vi   
 kommer også forbi Puente del Inca.    
 Vi vender ved tunnelen, der fører ind  l Chile
 Tilbage ved samme hotel som a  enen før 
 A  ensmad 
  
Torsdag 30. november
 Morgenmad på hotellet
07.45 Afgang fra hotellet med bagagen 
08.00 Ankomst og check in i lu  havnen
09.45 Afgang med AR 1537 mod Buenos Aires                
11.20 Ankomst  l Jorge Newberry indenrigslu  -  
 havn
 Transfer  l hotellet.
12.30 Frokost nær hotellet
14.00 Indkvartering hotel i centrum af Buenos   
 Aires
 Tid på egen hånd 
20.00  Vi går  l a  ensmad på den nærliggende   
 restaurant ”La Estancia”

Fredag 1. december 
 Morgenmad på hotellet  
09.00  Vi kører fra hotellet mod Tigre Deltaet (uden  
 bagagen)  
10.30   Sejltur i Tigre Deltaet

12.30   Frokost på Pizzaria ved Tigre By.
14.00  Kørsel  lbage  l Buenos Aires 
15.00   Guidet City Tour i Buenos Aires blandt andet  
 med besøg ved præsidentpaladset, La Boca   
 kvarteret med tango og Evita Perons    
 gravsted 
18.30   Ankomst  l hotellet -  d  l et bad og om-  
 klædning mm 
19.45  Kørsel  l tangoshow 
20.00   Tangoshow med middag 
23.45   Tilbage ved hotellet 
  
Lørdag 2. december  
 Morgenmad på hotellet 
07.00  Vi kører med bagagen fra Buenos Aires mod   
 Balcarce (afstand 420 km) 
12.00   Frokost med medbragte sandwich undervejs 
13.30  Besøg på landbrug
15.00  Vi kører videre (afstand ca. 60 km)
16.00  Besøg på landbrug
17.30  Kørsel mod Necochea
18.30  Ankomst  l hotellet
20.30  A  ensmad på restaurant i nærheden

Søndag 3. december
 Morgenmad på hotellet 
8.00  Afgang fra hotellet med bagagen 
 Besøg ved den danske kirke (der ikke læn-  



 gere har dansk præst), hvorfra vi kører videre  
 forbi den dansk/argen  nske skole    
 ”Alta Mira”(ingen skoledag... det er søndag)   
 og den danske klub (Club Danes Necochea)
10.00  Kørsel videre  l næste stop hos en land-  
 mand 
12.30  Frokost med madpakke ved vejkanten.
13.15  Mod Tandil (afstand i alt 150 km).
14.30  Ankomst  l Tandil, hvor vi besøger statuen 

af danske Juan Fugl og eventuelt det   
 lhørende museum. Han var  den første 

landmand, der såede hvede på den egn, hvis 
udvikling han i høj grad var katalysator for

16.00  Ankomst  l hotellet i Tandil 
17.30  Besøg hos fi rmaet SYQUET, der selv frems  l-

ler pålæg, der sælges sammen med ost i de-
res egen bu  k. Her er der også et museum 
for skinker. Mod ekstra betaling kan man 
købe smagsprøver og et glas rødvin og se en 
video om deres fi rma. Dere  er er der vin-
smagning og smagsprøver på diverse skinker, 
pølser og oste). Kræver særskilt  lmelding 
senere

 Here  er  d på egen hånd og mulighed for at  
 shoppe i byen
20.30  A  ensmad på restaurant “El Criollo” (argen-  
  nsk Asado på spyd/grill), 

Mandag 4. december
 Morgenmad på hotellet 
08.00  Vi kører fra hotellet mod Saladillo
11.30  Besøg på landbrug 
13.00 Frokost med medbragt madpakke i det fri
15.30  Kørsel mod Saladillo (afstand ca. 20 km) 
16.00  Indkvartering på hotel Esquina del Sol
17.30  Mulighed af slappe af ved byens torv og   
 shoppe i den mindre, hyggelige by. Måske er  
 den katolske kirke er åben? Og der kan nydes  
 en øl, en is eller en kop kaff e på en café
19.30  Tilbage  l hotellet
20.30  Middag på restauranten ved Hotel Esquina   
 del Sol 

Tirsdag 5. december  
 Morgenmad på hotellet 
08.00  Afgang med bagagen pakket  l hjemrejsen
08.20  Besøg på feedlot i udkanten af Saladillo med  
 plads  l cirka 10.000 stykker kvæg
10.00  Kørsel videre mod Buenos Aires (afstand   
 cirka 160 km)
12.00  Afskedsfrokost på restaurant Rogelia ved   
 Cañuelas på vej mod lu  havnen
13.30  Kørsel videre mod Buenos Aires interna  o-

nale lu  havn  
14.30  Ankomst  l lu  havnen ved Buenos Aires og 
check in
16.40 Afgang med KL 702 mod Amsterdam

Onsdag 6. december
09.55 Ankomst  l Amsterdam 

12.30 Afgang med KL 1345  l Billund Lu  havn
13.35 Ankomst  l Billund

12.15 Afgang med KL 1129  l Københavns Lu  havn
13.40  Ankomst  l København



Tilmeldingsblanket for tur til Brasilien og Argentina 24. november - 6. december 2017 

Navn(e) (VIGTGT!: nøjagtigt som i det anvendte pas):

Adresse:

Evt. navn og adresse til fakturering:

Mobil:             Fastnet: 

E-mail:

Dobbeltværelse sammen med:

Eneværelse (tillæg 4.500 kr. pr. person):

Ønsker at fl yve fra: Billund   København

Prisen for turen er 32.500 kroner i delt dobbeltværelse. Prisen kan ændre sig, hvis der sker væsentlige 
ændringer i valutakurserne i forhold til Nationalbankens kurs for valuta 29. marts 2017 (mere end +-5 %). 
Prisen kan også forhøjes, såfremt turen gennemføres med færre end 30 deltagere.

Har I/du ikke har en rejseforsikring (erhvervsrejseforsikring, hvis rejsen betragtes som erhvervsrejse), så 
spørg gerne Niels Damsgaard Hansen på tlf. 51 41 71 58. Det er meget vigtigt at have en gyldig rejseforsi-
kring! Hvis du/I kommer til skade uden at være forsikret, kan det blivet MEGET dyrt.

Afbestillingsforsikring koster seks procent af det, der ønskes refunderet ved afbestilling som følge af 
sygdom mv. Hvis du/I ønsker sådan en, skal den betales sammen med indbetaling af depositum. Spørg 
herom.

Depositum 14.500 kroner pr. person indsættes på reg. nr. 8113 kontonr. 000 611 9001 ved tilmeld-
ing og senest 31. maj 2017. Før modtagelse af depositum er tilmelding ikke gældende. Restbeløbet skal 
betales senest 31. august 2017. 

Du får faktura med bekræftelse af din tilmelding, når depositum er indbetalt. Er turen overtegnet eller 
afl yses den, får du din depositum retur. Ved annullering indtil 14 dage efter bekræftelse af bestilling, er 
der et annulleringsgebyr på kr. 795,- pr. person. Ved annullering senere og indtil den 31. maj 2017 er de-
positum samt evt. afbestillingsforsikring tabt. Ved annullering efter 31. august 2017 eller ved manglende 
eller for sent fremmøde på afrejsedagen, mistes 100 procent. Deltagerne er selv ansvarlige for at afgive 
korrekte oplysninger om navne og adresser med videre.

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING 31. MAJ 2017


